
 نصائح السالمة أثناء اعصار
 

 ما اللوازم التي أحتاج إلیھا؟ -جھز 
 

 أیام سبع یكفيدواء  •
 السوداني الفول زبدة معلب طعام مثل أیام ثالث مدة تكفي غذائیة مواد •

)Peanut Butter (علب فتاحة+  وخبز. 
 .الیوم في للشخص میاه لتر أربعة •
 .إضافیة بطاریات و مصابیح •
 .للرادیو وبطاریات رادیو •
 .القویة واألحذیة اإلضافیة والمالبس والوسائد البطانیات •
 .الورقیة والمناشف التوالیت ورق •
 ذات الطبیة والمعلومات األدویة قائمة( الشخصیة الوثائق من نسخ •

 التأمین وبطاقة المیالد، وشھادات السفر، وجوازات ،I-20 الصلة،
 .)األسرة الطوارئ حاالت في االتصال ومعلومات الصحي،

 .للمساعدة لإلشارة صافرة •
 .كھرباء ھناك یكن لم إذا تعمل لن اآللي الصراف أجھزة ألن دوالنق •
 .خریطة •

 
 لمساعدتي؟ المتاحة الموارد ھي ما - الموارد

 
 911 :الطبیة الطوارئ/  الشرطة •
• MoBull Messenger Service )الھاتف على التطبیق ھذا تحمیل 

): الطقس تحدیثات على للحصول بك الخاص المحمول
https://netid.usf.edu/una 

https://netid.usf.edu/una


 :الھامة تنبیھات یوصلكل ھیلزبره مقاطعة مع سجیل •
http://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/publi

alert-management/hcfl-safety/emergency-c 
 :National Weather Service ( الوطنیة الطقس خدمة •

http://www.weather.gov( 
-Into Program (-362( االنتو برنامج جالل العاجلة االستفسارات •

3457813 
 /http://www.usf.edu: التحدیثات على للحصول USF موقع •
 

 اإلعصار؟ وأثناء قبل آمن البقاء یمكنني كیف
 

 موقع من تحقق أو بك، الخاص الرادیو/  التلفزیون من تحقق   •
 آخر على الحصول أجل من دقیقة 30 كل االنترنت على مدینتك

 .الطوارئ وتعلیمات الطقس تحدیثات
 حذرا كن. اإلخالء علیك یجب اإلخالء ،ب شرطةال نصحت إذا   •

 .بالماء ةمغمورال الجسورو الطرق لتجنب
 لنتقا مؤقت، مبنى في كنت إذا. الزجاجیة واألبواب النوافذ عن دبتعا  •

 مستوى أدنى على نوافذ بال غرفة إلى باذھو قوي مبنى إلى بأمان
 .فیضان في یكون ال لكي

 
 

 إعصار؟ بعد آمن البقاء یمكنني كیف
 

 .اإلعصار وبعد أثناء والفیضانات األمطار من محترس خلیك •
 .الفیضانات میاه عبر القیادة أو المشي من تجنب •

http://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-safety/emergency-management/hcfl-alert
http://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-safety/emergency-management/hcfl-alert
http://www.weather.gov/


. لخطر تتعرض قد ألنك الساقطة، الكھرباء خطوط عن دابتع •
-TECO at 1-877 إلى الساقطة الكھرباء خطوط عن إلبالغ

588-1010 
 .الشموع تستخدم ال. الظالم في یدوي مصباح ماستخد •
 أنھ من تتأكد حتى الصنبور بمیاه الطعام تحضیر أو شرب تجنب •

 .ملوث غیر
 .واقیة مالبس ارتداء •
 الطین یحتوي أن ویمكن. األشیاء المبللة وتطھیر تنظیف •

 والبكتیریا الصحي الصرف میاه على الفیضان میاه من المتروك
 .الكیمیائیة والمواد

 یتم لم التي المعلبة المواد ذلك في بما طعام أي من التخلص •
 .مناسبة حرارة درجة في علیھا الحفاظ

 
 

 


